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§ 64

Informationsärenden
Närvaro vid tekniska nämndens sammanträde
Linda Bylefors, exploateringsingenjör och Linda Broddegård Gydevik
projektledare, presenteras för tekniska nämnden.
Information om förslag till parkeringstaxa samt betalmedel
Verksamhetschef Reimer Selero informerar tekniska nämnden om arbetet med
att utforma en ny parkeringstaxa för Jönköping och Huskvarna. Det förslag
som presenteras har utformats i samarbete mellan tekniska kontoret, stadsbyggnadskontoret, länstrafiken och en styrgrupp som består av representanter
från tekniska nämnden.
Förslaget innebär att zonparkering införs i Jönköping och Huskvarna och att
anpassningar görs för ökade möjligheter att betala med kort och mobiltelefon.
Förslaget innebär även att p-skivan och långtidsparkeringskortet bort.
Tekniska nämnden noterar att ärendet kommer att behandlas för beslut vid tekniska nämndens sammanträde i maj.
Information om gemensam avfallshantering
Verksamhetschef Ulf Persson och stadsjurist Mathias Falk Westergaard informerar tekniska nämnden om pågående arbete med att utforma en ny organisation för gemensam avfallshantering i länet. Tekniska nämnden får också information om de juridiska förutsättningarna för ett gemensamt kommunalförbund för de berörda kommunerna.
Tekniska nämnden noterar att ärendet kommer att behandlas för beslut vid tekniska nämndens sammanträde i maj och att slutligt beslut ska fattas av kommunfullmäktige i juni.
Information om fastighetsprojekt
Avdelningschef Daniel Håkansson informerar tekniska nämnden om pågående
projekt för utveckling av fastighetsavdelningen med syfte att säkerställa en
effektiv fastighetsförvaltning.
Tekniska nämnden får också information om pågående pilotprojekt för upprättande av underhållsplan för byggnader och yttre miljö inom Jönköpings kommuns samtliga fastigheter.
Information om stadsbyggnadsvisionen
Projektledare Jenny Larsson ger en utförlig presentation om aktuellt läge för
Jönköpings kommuns stadsmiljöprogram.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Enligt tidplan ska programmet behandlas av stadsbyggnadsnämnden i maj för
att sedan fastställas av kommunfullmäktige i juni.

Tekniska nämndens beslut

Justerandes sign

–

Tekniska nämnden godkänner att Linda Bylefors och Linda Broddegård
Gydevik närvarar vid dagens sammanträde i studiesyfte.

–

Tekniska nämnden lägger i övrigt informationen till handlingarna.

Utdragsbestyrkande
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§ 65

Investeringsbudget för tekniska nämndens verksamheter
Tn/2016:281 041
Sammanfattning
Tekniska kontorets förslag till investeringsbudget 2017-2021 har utgått från
antagen VIP 2016-2018. Denna budget har sedan reviderats och nya bedömningar av samtliga investeringsbehov för perioden har genomförts och i viss
mån kompletterats med nytillkomna projekt. De investeringar som bedöms
vara självfinansierade är likt tidigare markerade med ett c.
Förslaget innebär att fokus varit att behålla de årliga reinvesteringsanslag som
tidigare beslutats i syfte att inte ytterligare öka befintlig underhållsskuld inom
diverse verksamhetsområden såsom gata, park, fastigheter etc.
Investeringsbudget som berör exploateringsbudgeten beträffande generalplaneanläggningar kan inte bedömas som helhet i nuvarande förslag då omfattningen
av Skeppsbrons exploatering för närvarande inte är fullt utredd beträffande
omfattning, tidsaspekter och fördelning mellan tekniska nämndens ansvarsområde resp. Södra Munksjön utvecklings AB.
Investeringen beträffande Posses park flyttades tidsmässigt framåt i samband
med förra budgetberedningen, men flyttas i detta förslag åter till 2017 för att
om möjligt vara genomförd till kongressen ”Fairytale of roses” som kommer
att genomföras 2018.
Nytt förslag till investering inom Tändsticksområdet för potentiella KKNnäringar (kulturella och kreativa näringar) kommer endast att genomföras i det
fall lokalerna kan uthyras och investeringen kan finansieras via ökade lokalhyror.
Enligt ambitioner i programmet för hållbar utveckling (PHU) har investeringsbudget för energieffektivisering utökats med 5 mnkr, dessa investeringar är att
betrakta som självfinansierade.
Förslaget innebär ett ökat anslag för fordonsanskaffning motsvarande verkligt
behov med hänsyn taget till utbytestakt/förnyelsebehov inkl. prognosticerat
ökat fordonsbehov för kommunens verksamheter.
Framtida ekonomiska konsekvenser i form av ökade kapital- och driftkostnader
beräknas rymmas inom tekniska nämndens driftbudget och kommer att framgå
i tekniska nämndens förslag till VIP 2017-2019 som avses beslutas vid tekniska nämnden junisammanträde.
I det fall förslag från andra nämnder innebär ökade kapital- och driftkostnader
för tekniska nämndens ansvarsområde utöver redan beslutad VIP förutsätter
tekniska nämnden att kompensation i driftbudgeten erhålls i motsvarande grad.
Justerandes sign
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6

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Tekniska nämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-04-05

Beslutsunderlag
Tekniska kontorets tjänsteskrivelse 2016-03-18
Tekniska nämndens förslag till investeringsplan 2017-2021 bilaga 1.
Tekniska nämndens investeringsbehov 2017 - 2021 utöver förslag enlig
bilaga 2.
Förslag till tekniska nämnden
–

Förslag till investeringsplan 2017-2021 bilaga 1 för tekniska nämndens
verksamheter godkänns.

TEKNISKA NÄMNDENS BEHANDLING 2016-04-05
MBL-behandling
Ärendet har varit föremål för samverkan enligt MBL 2016-03-24.
Socialdemokraterna och Miljöpartiet deltar inte i tekniska nämndens beslut.
Yrkanden
Ordföranden Anders Jörgensson (M) yrkar bifall till tekniska kontorets förslag
med ändringen att investeringsmedel för lekplatser ökas med 1 mnkr under
2017, till 6 mnkr samtidigt minskas investeringsmedel för belysningsstolpar
med 1 mnkr 2017, till 9 mnkr.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på eget förslag och finner att tekniska nämnden
antar detsamma.
Tekniska nämndens beslut
– Investeringsmedel för lekplatser ökas med 1 mnkr under 2017, till 6 mnkr
samtidigt minskas investeringsmedel för belysningsstolpar med 1 mnkr
2017, till 9 mnkr.
–

Förslag till investeringsplan 2017-2021 bilaga 1 för tekniska nämndens
verksamheter godkänns i övrigt.

Protokollsanteckning
Socialdemokraterna och Miljöpartiet lämnar följande protokollsanteckning:
Vi från Socialdemokraterna och Miljöpartiet anser att investerings- och driftbudget är korresponderande kärl, varför vi anser det felaktigt att bryta ut investeringsbeslutet från beslutet om driftbudget. Därför avstår vi från att delta i
dagens beslut.
Dock vill vi redan nu peka på att när vi behandlar driftbudgeten kommer vi
återkomma med förslag på en investeringsbudget som tydligare viktas mot inJusterandes sign

Utdragsbestyrkande
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vesteringar för barn och unga, samt investeringar som bidrar till en ekologiskt
hållbar utveckling.

Beslutet expedieras till:
Stadskontorets ekonomiavdelning
Tekniska nämndens presidium
Tekniska kontorets ledningsgrupp

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 66

Redovisning av ej avgjorda uppdrag och behandling av medborgarförslag till och med 2015-12-31
Tn/2016:243 100
Sammanfattning
Nämnderna skall årligen i april månad till kommunfullmäktige redovisa ej avgjorda uppdrag från kommunfullmäktige och nämndens behandling av medborgarförslag.
Beslutsunderlag
Tekniska kontorets tjänsteskrivelse 2016-03-14
Redovisning av ej avgjorda uppdrag och behandling av medborgarförslag
2016-03-14
Förslag till tekniska nämnden
 Föreliggande redovisning av ej avgjorda uppdrag till tekniska nämnden och
behandling av medborgarförslag godkänns och överlämnas till kommunfullmäktige.
TEKNISKA NÄMNDENS BEHANDLING 2016-04-05
Yrkanden
Ordföranden Anders Jörgensson (M) yrkar bifall till tekniska kontorets förslag.
Tekniska nämndens beslut
 Föreliggande redovisning av ej avgjorda uppdrag till tekniska nämnden och
behandling av medborgarförslag godkänns och överlämnas till kommunfullmäktige.

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsens diarium

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 67

Översyn av delegationsordning för tekniska nämnden
Tn/2016:222 002
Sammanfattning
Tekniska kontoret har genomfört en översyn av tekniska nämndens delegationsordning. Avsnittet ekonomi har tidigare varit föremål för beslut av tekniska
nämnden och senast fastställts i januari 2015.
Innebörden av att tekniska nämnden har en delegering av beslutanderätten är
att nämnden avlastas från beslut som ska fattas i mer rutinartade ärenden, vilket
ger nämnden möjlighet att ha ett större fokus på frågor av mer principiell art.
Vidare ger en väl fungerande delegering av beslutsfunktionen en bättre service,
då handläggningstiden för ärenden förkortas, jämfört med om beslut ska behandlas vid nämndssammanträden som äger rum en gång per månad.
Motivet till den aktuella översynen av tekniska nämndens delegationsordning
är att få en beslutsordning som bättre passar en stor förvaltning med mycket
omfattande verksamheter samt att skapa ett tydligare verktyg för de delegater
som är utsedda att fatta beslut i tekniska nämndens ställe. Därför har arbetsgruppen studerat de delegationsordningar som gäller för övriga stora förvaltningar i Jönköpings kommun samt delegationsordningar för andra kommuners
tekniska verksamheter . Översynen innebär vidare att tekniska nämnden delegerar beslutanderätten direkt till delegat, vilket gör att berörda delar av dokumentet tekniske direktörens vidaredelegering utgår.
Beslutsunderlag
Tekniska kontorets tjänsteskrivelse 2016-03-21
Förslag till delegationsordning för tekniska nämnden 2016-03-21
Förslag till tekniska nämnden
– Tekniska nämnden godkänner föreliggande förslag till delegationsordning
för tekniska nämnden.
– Tidigare delegationsordning som fastställts 2015-01-20 upphör att gälla.
TEKNISKA NÄMNDENS BEHANDLING 2016-04-05
Teknisk direktör Thomas Bergholm och nämndsekreterare Annika Andersson
informerar tekniska nämnden om nytt förslag till delegationsordning.
Yrkanden
Ordföranden Anders Jörgensson (M) yrkar bifall till tekniska kontorets förslag.

Justerandes sign
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Tekniska nämndens beslut
– Tekniska nämnden godkänner föreliggande förslag till delegationsordning
för tekniska nämnden.
– Tidigare delegationsordning som fastställts 2015-01-20 upphör att gälla.

Beslutet expedieras till:
Samtliga delegater
Kompassen för publicering
Netpublicator

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

11

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Tekniska nämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-04-05

§ 68

Synpunkter på förslag till reviderat Alkohol-och drogpolitiskt
program för Jönköpings kommun
Tn/2016:200 100
Sammanfattning
Tekniska nämnden har beretts möjlighet att yttra sig över förslag till reviderat
alkohol-och drogpolitiskt program för Jönköpings kommun. Tekniska nämnden yttrade sig även i dessa frågeställningar 2014 i samband med utvärdering
av tidigare alkohol- och drogpolitiskt program 2008-2012.
Nationella/regionala mål och Kommunprogrammet 2015-2018 har sedan tillsammans med dessa nämndsyttranden legat som grund för utformning av det
nya förslaget.
Varje nämnd ansvarar för att arbetet bedrivs i enlighet med programmet och att
uppföljning sker.
Tekniska nämndens ansvarsområde medför att påverkan på verksamheten
främst sker inom utvecklingsområde 3 Arbetslivet, då stor del av verksamheten
inom övriga utvecklingsområden sker inom socialnämndens, utbildningsnämndens alternativt kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde.
Programmet upplevs välstrukturerat, genomtänkt och uppföljningsbart. Då tekniska nämndens ansvarsområde bara delvis påverkas av detta program bör
andra nämnders åsikter vägas tyngre.
Beslutsunderlag
Förslag till alkohol-och drogpolitiskt program för Jönköpings kommun –
Remissutgåva februari 2016
Uppdrag från kommunstyrelsen till respektive nämnd 2016-02-22
Tekniska kontorets tjänsteskrivelse 2016-03-09
Förslag till tekniska nämnden
Förslag till kommunstyrelsen
– Tekniska nämnden lämnar yttrande angående förslag till Alkohol- och drogpolitiskt program i enlighet med tekniska kontorets tjänsteskrivelse.
i enlighet med denna tjänsteskrivelse.
TEKNISKA NÄMNDENS BEHANDLING 2016-04-05
Yrkanden
Ordföranden Anders Jörgensson (M) yrkar bifall till tekniska kontorets förslag.

Justerandes sign
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Tekniska nämndens beslut
Förslag till kommunstyrelsen
– Tekniska nämnden lämnar yttrande angående förslag till Alkohol- och drogpolitiskt program i enlighet med tekniska kontorets tjänsteskrivelse.

Beslutet expedieras till:
Stadskontorets diarium

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 69

Ytterligare investeringsanslag för uppförande av prefabricerade lägenheter för flyktingmottagande
Tn/2015:649 260
Sammanfattning
Socialnämnden har enligt beslut Sn 2016-02-16 § 40 anmodat tekniska nämnden att hos kommunfullmäktige begära att 266 mnkr ställs till tekniska nämndens förfogande i syfte att hantera investeringsbehov i samband med flyktingmottagandet i kommunen. Avsikten med anslaget är att en investeringsram på
ytterligare 266 nmkr avsätts för att kunna hantera investeringsbehov som uppstår i samband med ett ökat antal kommunanvisade nyanlända kommuninvånare och ensamkommande barn. Investeringsramen, som avser ny- och ombyggnationer, föreslås ställas till tekniska nämndens förfogande.
Beslutsunderlag
Tekniska kontorets tjänsteskrivelse 2016-03-03
Socialnämndens beslut Sn 2016-02-16 § 40
Förslag till tekniska nämnden
Förslag till kommunfullmäktige
– Tekniska nämnden beviljas ett anslag med 266 mnkr för ny- och ombyggnation av bostäder och HVB-hem.
– Tillkommande investeringsutgift för anpassning av Gula villan disponeras
ur föreslaget anslag för ny- och ombyggnation av bostäder och HVB-hem.

TEKNISKA NÄMNDENS BEHANDLING 2016-04-05
Yrkanden
Ordföranden Anders Jörgensson (M) yrkar bifall till tekniska kontorets förslag.
Kristian Aronsson (SD) yrkar enligt följande.

Justerandes sign

–

Avslag på första beslutssatsen, om detta behov finns så får det inarbetas
i VIP 2017 och då det gäller bostäder kan ej en grupp människor med
specifik bakgrund ges företräde till dessa bostäder (alla människors lika
värde).

–

Avslag på andra beslutssatsen, om kostnaden för ombyggnad ökar med
ca 60 % måste hela projektet omprövas och kostnaden inarbetas i VIP
2017.

Utdragsbestyrkande
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Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på eget förslag och på Kristian Aronssons förslag och finner att tekniska nämnden antar ordförandens förslag.
Tekniska nämndens beslut
Förslag till kommunfullmäktige
– Tekniska nämnden beviljas ett anslag med 266 mnkr för ny- och ombyggnation av bostäder och HVB-hem.
– Tillkommande investeringsutgift för anpassning av Gula villan disponeras
ur föreslaget anslag för ny- och ombyggnation av bostäder och HVB-hem.

Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

Reservation
Kristian Aronsson (SD) reserverar sig mot tekniska nämndens beslut till förmån för eget förslag.

Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige
Socialnämnden
Ekonomichef Erik Gaude
Verksamhetschef Susanne Kelly
Verksamhetschef Simon Danell

Justerandes sign
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§ 70

Yttrande över detaljplan Örlogsmannen 5 och Östen 2 m fl,
Skeppsbron, Jönköping
Tn/2016:177 214
Sammanfattning
Stadsbyggnadsnämnden har lämnat över förslag till detaljplan för nya bostäder
inom Örlogsmannen 5 och Östen 2 m fl., Skeppsbron. Tekniska kontoret lämnar yttrande med synpunkter och tillstyrker förslaget i övrigt.
Beslutsunderlag
Tekniska kontorets tjänsteskrivelse 2016-03-18
Bilaga till tekniska kontorets tjänsteskrivelse med synpunkter från vaavdelningen
Samrådshandling detaljplan för Örlogsmannen 5 och Östen 2 m fl., Skeppsbron
Förslag till tekniska nämnden
 Tekniska nämnden lämnar synpunkter för kommande byggnation inom
Örlogsmannen 5 och Östen 2 m fl, Skeppsbron enligt denna tjänsteskrivelse
inklusive bilaga.
– Tekniska nämnden tillstyrker i övrigt upprättat förslag till detaljplan för
Örlogsmannen 5 och Östen 2 m fl., Skeppsbron.
TEKNISKA NÄMNDENS BEHANDLING 2016-04-05
Mats Weidman (MP) deltar inte i tekniska nämndens beslut.
Kristian Aronsson (SD) deltar inte i tekniska nämndens beslut.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på eget förslag och finner att tekniska nämnden
antar detsamma.
Tekniska nämndens beslut
 Tekniska nämnden lämnar synpunkter för kommande byggnation inom
Örlogsmannen 5 och Östen 2 m fl, Skeppsbron enligt denna tjänsteskrivelse
inklusive bilaga.
– Tekniska nämnden tillstyrker i övrigt upprättat förslag till detaljplan för
Örlogsmannen 5 och Östen 2 m fl., Skeppsbron.

Justerandes sign
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Protokollsanteckningar
Kristdemokraterna lämnar följande protokollsanteckning:
Vid utredningen om avfallshanteringen för området vid Södra Munksjön vill vi
särskilt lyfta fram sopsug som ett alternativ man bör djupstudera. I tjänsteskrivelsen framgår det att sophanteringen ska ske på ett sådant sätt att lastbilar inte
ska backa eller köra på gång och cykelvägar inom området. Att anlägga vändzoner för lastbilar tar mycket plats och inskränker på utemiljön i närområdet.
Med sopsug behöver inte lastbilar komma in i området vilket även minskar på
buller och avgaser. Andra positiva effekter är också att det minskar luktproblemen och brandrisken samt att det blir renare i området då exempelvis papperskorgar aldrig blir överfulla. Att anlägga sopsug är dessutom bra för arbetsmiljön för de som sköter avfallshanteringen.
Sopsug lämpar sig väl att installera vid nya stora bostads- och verksamhetsområden då de kräver samspel med andra underjordiska system. Därför är området
kring Södra Munksjön extra lämpligt för sopsug och är ett alternativ som bör
djupstuderas.
Miljöpartiet lämnar följande protokollsanteckning:
Miljöpartiet deltar inte i beslutet av följande skäl:
De geologiska markförhållandena för området är högst tveksamma att bebygga
med höga marktryck, vilket framgår av den geologiska rapporten. Risken för
skador över tid är stor.
Dessutom är det fortfarande inte är klarlagt var ett stationsläge för höghastighetsjärnväg ska var beläget. Därmed är det orimligt att i nuläget ta ställning till
en detaljplan som har detta stationsläge definierat.
Utöver detta är det olämpligt att anlägga en skola så nära ett avloppsreningsverk som är fallet i denna plan.
Utöver dessa skäl för att inte delta i beslut anser Miljöpartiet att vid kommande
markanvisning bör bebyggelse som är energisnål eller t.o.m. genererar energi
premieras. Vikt bör även läggas vid planer på gröna väggar och tak.

Beslutet expedieras till:
Stadsbyggnadsnämnden
Planarkitekt Sara Sardari Sayyar, stadsbyggnadskontoret
Planarkitekt Mats Davidsson, stadsbyggnadskontoret
Planchef Liselott Johansson, stadsbyggnadskontoret
Exploateringssamordnare Lise-Lotte Johansson

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

17

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Tekniska nämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-04-05

§ 71

Yttrande över utställning av Digital översiktsplan 2015
Tn/2015:472 212
Sammanfattning
Kommunstyrelsen har beslutat att ställa ut förslag till en ny digital kommunomfattande översiktplan som redovisar kommunens långsiktiga plan för markoch vattenanvändning. Tekniska kontoret lämnar yttrande med synpunkter.
Beslutsunderlag
Tekniska kontorets tjänsteskrivelse 2016-03-18
Bilaga till tekniska kontorets tjänsteskrivelse 2016-03-18 med synpunkter från
va-avdelningen 2016-02-29
Digitala översiktsplanen; www.jonkoping.se sökord: Digital översiktsplan
2015
Förslag till tekniska nämnden
– Tekniska nämnden lämnar enligt redovisning i tjänsteskrivelsen och bilaga
till tjänsteskrivelse synpunkter på förslaget till översiktsplan.
TEKNISKA NÄMNDENS BEHANDLING 2016-04-05
Yrkanden
Ordföranden Anders Jörgensson (M) yrkar bifall till tekniska kontorets förslag.
Tekniska nämndens beslut
– Tekniska nämnden lämnar enligt redovisning i tekniska kontorets tjänsteskrivelse och bilaga till tjänsteskrivelse, synpunkter på förslaget till översiktsplan.

Beslutet expedieras till:
Stadsbyggnadskontoret
Exploateringssamordnare Lise-Lotte Johansson

Justerandes sign
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§ 72

Uppföljning av kommunalt bostadsförsörjningsprogram för
2016-2020 samt reviderad projektplan för 2016-2021
Tn/2016:282 250
Sammanfattning
Arbetsgruppen för samhällsplanering, den s.k. ASP-gruppen har tagit fram en
rapport för uppföljning av bostadsförsörjningsprogrammet för 2016-2020. I
rapporten redovisas läget på bostadsmarknaden i form av outhyrda lägenheter,
nybyggnation det senaste året, uppgifter om bostadsbestånd, småhuspriser och
bostadsbehov samt en reviderad projektplan för 2016-2021. Det ingår även en
redogörelse av förändrat behov för socialtjänstens grupper, bostäder för äldre
och flyktingmottagande i jämförelse med bostadsförsörjningsprogrammet.
Beslutsunderlag
Tekniska kontorets tjänsteskrivelse 2016-03-18
Rapport avseende uppföljning av kommunalt bostadsförsörjningsprogram för
2016–2020 samt reviderad projektplan för 2016-2021
Förslag till tekniska nämnden
Förslag till kommunfullmäktige.
– Rapport avseende uppföljning av kommunalt bostadsförsörjningsprogram
för 2016–2020 samt reviderad projektplan för 2016-2021 godkänns.
TEKNISKA NÄMNDENS BEHANDLING 2016-04-05
Yrkanden
Ordföranden Anders Jörgensson (M) yrkar bifall till tekniska kontorets förslag.
Tekniska nämndens beslut
Förslag till kommunfullmäktige
 Rapport avseende uppföljning av kommunalt bostadsförsörjningsprogram
för 2016–2020 samt reviderad projektplan för 2016-2021 godkänns.

Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige
ASP-gruppen

Justerandes sign
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§ 73

Markavtal med IP-Only Networks AB ang. fibernätsutbyggnad
i Jönköpings kommun
Tn/2016:266 260
Sammanfattning
IP-Only Networks AB har meddelat att man expanderar och önskar nu utveckla
sin verksamhet och etablera sig i Jönköpings kommun. Bolaget har meddelat
att man önskar erbjuda kommuninvånarna tillgång till fiber via ett attraktivt
stadsnät och har börjat planera för en inledande utbyggnad inom Tenhult. En
förfrågan om markavtal har tillställts kommunen. Bolaget har accepterat kontorets nyframtagna mall utifrån ett likahanteringsperspektiv och har undertecknat avtalen.
Beslutsunderlag
Tekniska kontorets tjänsteskrivelse 2016-03-17
Markavtal med IP-Only Networks AB angående fibernätsutbyggnad i Jönköpings kommun
Förslag till tekniska nämnden
– Upprättat markavtal med IP-Only Networks AB ang. fibernätsutbyggnad i Jönköpings kommun godkänns.
TEKNISKA NÄMNDENS BEHANDLING 2016-04-05
Yrkanden
Ordföranden Anders Jörgensson (M) yrkar bifall till tekniska kontorets förslag.
Tekniska nämndens beslut
– Upprättat markavtal med IP-Only Networks AB ang. fibernätsutbyggnad i Jönköpings kommun godkänns.

Beslutet expedieras till:
Tf avdelningschef Linda Helte
Administratör Birgitta Thyselius
IP Only Networks AB

Justerandes sign
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§ 74

Ansökan om marköverlåtelseavtal för Rommen 1, Jönköping
Tn/2015:910 250
Sammanfattning
Detaljplanen för Dunkehallaravinen vann laga kraft 2011-12-01 och med det
kan den tillkommande byggrätten på Rommen 1 bli bebyggd. Tekniska kontoret tillsammans med stadsbyggnadskontoret gick ut med en markanvisning
för området 2007 som tilldelades Fastighetsbolaget Dunkehalla AB. Tekniska
nämnden beslutade sitt beslut 2016-02-09 § 34 att tilldela fastighetsbolaget
Dunkehalla Framtiden AB markanvisning för ett flerbostadshus med fem lägenheter om 470 kvm BTA ovan mark. Ersättningen till kommunen uppgår till
1,09 mnkr. Byggnadsarbetena ska påbörjas senast 2016-12-31.
Beslutsunderlag
Tekniska kontorets tjänsteskrivelse 2016-03-18
Marköverlåtelseavtal Rommen 1
Tn beslut 2016-02-09 § 34
Förslag till tekniska nämnden
– Tekniska nämnden godkänner marköverlåtelseavtal med Dunkehalla
Framtiden AB för Rommen 1 giltigt till 2016-12-31.

TEKNISKA NÄMNDENS BEHANDLING 2016-04-05
Yrkanden
Ordföranden Anders Jörgensson (M) yrkar bifall till tekniska kontorets förslag.
Tekniska nämndens beslut
– Tekniska nämnden godkänner marköverlåtelseavtal med Dunkehalla
Framtiden AB för Rommen 1 giltigt till 2016-12-31.

Beslutet expedieras till:
Dunkehalla Framtiden AB, Hulukvarnsgatan 4, 553 11 Jönköping
Exploateringsadministratör Lilian Johannesson
Exploateringsingenjör Jimmy Lundström

Justerandes sign
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§ 75

Tilläggsavtal angående förlängning av tidsram i marköverlåtelseavtal för byggnation inom del av Vingpennan 1 och del av
Ekhagen 1:1 (Kungsängen kvarter H1), Jönköping
Tn/2014:163 250
Sammanfattning
Skeppsviken Fastighets AB har begärt förlängning av tidsram för att påbörja
byggnation inom del av Vingpennan 1 och del av Ekhagen 1:1 som finns som
villkor i träffat exploateringsavtal med kommunen. För att reglera detta har ett
förslag till överenskommelse träffats mellan kommunen och Skeppsviken
Fastighets AB.
Beslutsunderlag
Tekniska kontorets tjänsteskrivelse 2016-03-14
Ansökan från Skeppsviken om tidsförlängning för påbörjande av byggnation
Förslag till tilläggsavtal avseende tidsförlängning av marköverlåtelseavtal avseende byggnation inom Vingpennan 1 och del av Ekhagen 1:1
Marköverlåtelseavtal Kungsängen kvarter H1
Översiktskarta
Förslag till tekniska nämnden
 Tilläggsavtal till marköverlåtelseavtal med Skeppsviken Fastighets AB för
byggnation inom del av Vingpennan 1 och del av Ekhagen 1:1 godkänns.
TEKNISKA NÄMNDENS BEHANDLING 2016-04-05
Yrkanden
Ordföranden Anders Jörgensson (M) yrkar bifall till tekniska kontorets förslag.
Tekniska nämndens beslut
 Tilläggsavtal till marköverlåtelseavtal med Skeppsviken Fastighets AB för
byggnation inom del av Vingpennan 1 och del av Ekhagen 1:1 godkänns.

Beslutet expedieras till:
Exploateringssamordnare Lise-Lotte Johansson
Exploateringsingenjör Albin Svahn
Martin Larsson (Kylarvägen 3, 541 34 SKÖVDE)

Justerandes sign
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§ 76

Tilläggsavtal angående förlängning av tidsram i marköverlåtelseavtal för byggnation inom del av Vingpennan 1 (Kungsängen
kvarter H3), Jönköping
Tn/2015:975 250
Sammanfattning
Gullmanders Arkitekter & ingenjörer AB har begärt förlängning av tidsram för
att påbörja byggnation inom del av Vingpennan 1 som finns som villkor i träffat exploateringsavtal med kommunen. För att reglera detta har ett förslag till
överenskommelse träffats mellan kommunen och Gullmanders Arkitekter &
ingenjörer AB.
Beslutsunderlag
Tekniska kontorets tjänsteskrivelse 2016-03-14
Ansökan från Gullmanders om tidsförlängning för påbörjande av byggnation
Förslag till tilläggsavtal avseende tidsförlängning av marköverlåtelseavtal avseende byggnation inom Vingpennan 1
Marköverlåtelseavtal Kungsängen kvarter H3
Kartbilaga
Förslag till tekniska nämnden
 Tilläggsavtal till marköverlåtelseavtal med Gullmanders Arkitekter & ingenjörer AB för byggnation inom del av Vingpennan 1 och del av Ekhagen
1:1 godkänns.
TEKNISKA NÄMNDENS BEHANDLING 2016-04-05
Yrkanden
Ordföranden Anders Jörgensson (M) yrkar bifall till tekniska kontorets förslag.
Tekniska nämndens beslut
 Tilläggsavtal till marköverlåtelseavtal med Gullmanders Arkitekter &
ingenjörer AB för byggnation inom del av Vingpennan 1 och del av
Ekhagen 1:1 godkänns.

Beslutet expedieras till:
Exploateringssamordnare Lise-Lotte Johansson
Exploateringsingenjör Albin Svahn
Eric Gärskog (Storgatan 16, 351 06 VÄXJÖ)

Justerandes sign
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§ 77

Nyttjanderättsavtal avseende del av Hedenstorp 1:3
Tn/2016:304 255
Sammanfattning
Förslag till nyttjanderättsavtal avseende del av Hedenstorp 1:3, Jönköpings
kommun, har upprättats mellan Jönköpings kommun och JVKG Fastighets AB.
Avtalet innebär att bolaget erhåller 12 månaders nyttjanderätt av ca 3 900 kvm
mark för att påbörja och delvis genomföra byggnation inom aktuell yta innan
definitiv överlåtelse sker.
Beslutsunderlag
Tekniska kontorets tjänsteskrivelse 2016-03-17
Förslag till nyttjanderättsavtal
Översiktskarta
Förslag till tekniska nämnden
 Nyttjanderättsavtal genom vilket del av Hedenstorp 1:3 upplåts med 12
månaders nyttjanderätt till förmån för JVKG Fastighets AB godkänns.
 Handpenning och köpeskilling beslutas påföras verksamhet 738, objekt
4228.
TEKNISKA NÄMNDENS BEHANDLING 2016-04-05
Yrkanden
Ordföranden Anders Jörgensson (M) yrkar bifall till tekniska kontorets förslag.
Tekniska nämndens beslut
 Nyttjanderättsavtal genom vilket del av Hedenstorp 1:3 upplåts med 12
månaders nyttjanderätt till förmån för JVKG Fastighets AB godkänns.
 Handpenning och köpeskilling beslutas påföras verksamhet 738, objekt
4228.

Beslutet expedieras till:
Administratör Birgitta Thyselius
Tf avdelningschef Linda Helte
Exploateringsingenjör Egert Fransson
Börre Johansen, JVKG Fastighets AB, Västra Storgatan 11, 553 15
JÖNKÖPING

Justerandes sign
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§ 78

Friköp av tomträtten Inspirationen 10
Tn/2016:268 250
Sammanfattning
Fastigheten Inspirationen 10 uppläts 1957-07-01 med tomträtt. Avgäldsregleringar får ske efter löpande 20 års perioder. Tomträttsinnehavarna, Jesper
Norberg och Louice Rosén, har till tekniska kontoret meddelat sitt intresse av
att få friköpa fastigheten. Köpeskillingen för friköpet har satts till 340 000 kr.
Beslutsunderlag
Tekniska kontorets tjänsteskrivelse 2016-03-16
Kartskiss
Köpeavtal
Förslag till tekniska nämnden
 Tekniska nämnden godkänner bilagt köpeavtal, varigenom kommunen försäljer fastigheten Inspirationen 10 till tomträttsinnehavarna för 340 000 kr.
 Tekniska nämnden beslutar att hela köpeskillingen om 340 000 kr ska
påföras kontot för fastighetsförsäljningar (38210, 84101).
TEKNISKA NÄMNDENS BEHANDLING 2016-04-05
Yrkanden
Ordföranden Anders Jörgensson (M) yrkar bifall till tekniska kontorets förslag.
Tekniska nämndens beslut
 Tekniska nämnden godkänner bilagt köpeavtal, varigenom kommunen försäljer fastigheten Inspirationen 10 till tomträttsinnehavarna för 340 000 kr.
 Tekniska nämnden beslutar att hela köpeskillingen om 340 000 kr ska
påföras kontot för fastighetsförsäljningar (38210, 84101).

Beslutet expedieras till:
Exploateringsadministratör Lilian Johannesson
Tf avdelningschef Linda Helte
Tomträttsinnehavarna

Justerandes sign
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§ 79

Övriga frågor
Promenadstig mot söder i Trånghalla
Thomas Candemar (M) ställer fråga om förutsättningarna för anläggande av
promenadstig mot söder i Trånghalla.
Avdelningschef Therése Evertsdotter Staaf meddelar att det är stadsbyggnadsnämnden som är ansvarig för frågan.
Fråga om pågående tvister
Sylve Gunnarsson (C) ställer fråga om pågående tvister som rör frågor mellan
tekniska kontoret och annan part.
Teknisk direktör Thomas Bergholm informerar i ärendet.
Idrottshallen på Torps skola
Bo Enar Karlsson (S) ställer fråga om idrottshallen på Torps skola och de brister som visat sig där.
Avdelningschef Daniel Håkansson informerar i ärendet.
Länsmuséets fasad
Ordföranden Anders Jörgensson (M) ställer fråga om aktuellt läge med anledning av att del av fasaden på länsmuséet rasade under påskhelgen.
Avdelningschef Daniel Håkansson meddelar att tekniska kontoret ska ha möte
med byggherren i frågan.
Synpunkter på underhållet av Hallska gården i Gränna
Till tekniska kontoret har skrivelse inkommit med synpunkter på underhållet av
Hallska gården i Gränna.
Teknisk direktör Thomas Bergholm och avdelningschef Daniel Håkansson
informerar i ärendet.
Avstängt körfält på Barnarpsgatan
Fråga ställs angående åtgärden att stänga ett av körfälten på Barnarpsgatan
mellan Södra infarten och Torparondellen.
Avdelningschef Therése Evertsdotter Staaf meddelar att körfältet kommer att
hållas stängt till dess att sättningar i körbanan är åtgärdade. Therése
Evertsdotter Staaf återkommer i ärendet när mer fakta finns tillgängliga.

Justerandes sign
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Fråga om kioskbyggnad i Bankeryd
Ordföranden Anders Jörgensson ställer fråga om förhandlingar angående
kioskbyggnad i Bankeryd.
Tf avdelningschef Linda Helte meddelar att frågan bevakas.
Överklagat beslut angående kommunalt förvärv av fastigheten Åsen 1:25
Tf avdelningschef Linda Helte meddelar att kommunfullmäktiges beslut angående kommunalt förvärv av fastigheten Åsen 1:25 har överklagats.
Yttrande i ärendet ska lämnas in till förvaltningsrätten i maj.
Överklagat beslut angående gemensamhetsanläggning på Visingsö
Tf avdelningschef Linda Helte meddelar att tekniska kontoret har överklagat
beslut fattat av Lanmäteriet om gemensamhetsansläggning på Visingsö.
Utvärdering av sopsaltning
Astrid Johansson (KD) ställer fråga om när utvärdering av sopsaltning kommer
att redovisas för tekniska nämnden.
Teknisk direktör Thomas Bergholm meddelar att ärendet behandlas i juni i
samband med att tekniska nämnden behandlar verksamhets- och investeringsbudget.
Direktiv inför beslut om förslag till verksamhets- och investeringsbudget
Teknisk direktör Thomas Bergholm meddelar att direktiv har kommit från
stadskontoret att tekniska nämnden i sitt förslag till verksamhets- och investeringsbudget ska lämna två förslag avseende besparingar på olika nivåer.
Driftproblem med färjan Braheborg
Kristian Aronsson (SD) ställer fråga angående konsekvenserna av de driftproblem för färjan Visingsborg, som nyligen inträffat.
Teknisk direktör Thomas Bergholm informerar i ärendet.
Nuläge angående statligt övertagande av färjetrafiken
Lars-Erik Zackrisson (L) ställer fråga om nuläge angående statligt övertagande
av färjetrafiken mellan Gränna och Visingsö.
Teknisk direktör Thomas Bergholm meddelar att frågan bevakas.
Den planerade ön i Munksjön
Sylve Gunnarsson (C) ställer fråga om nuläge för byggandet av den planerade
ön i Munksjön.
Tf avdelningschef Linda Helte meddelar att förslaget har inlämnats till Länsstyrelsen för prövning. Om förslaget godkänns kommer ön att förvaltas av
kommunen.
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Allmän toalett i Taberg
Inger Sjölander (S) ställer fråga om det finns planer på att ställa i ordning en
allmän toalett i Taberg.
Teknisk direktör Thomas Bergholm meddelar att det inte finns några planer på
att öka antalet toaletter i kommunen.
Aktuellt läge för EU-migranter i Jönköpings kommun
Astrid Johansson (KD) ställer fråga om aktuellt läge för EU-migranter i
Jönköpings kommun.
Teknisk direktör Thomas Bergholm informerar i ärendet.
Fotbollsarenan i Jönköpings stadspark
Teknisk direktör Thomas Bergholm informerar tekniska nämnden om konsekvenser för fotbollsarenan i Jönköpings stadspark samt trafiksituationen i området vid match, med anledning av att Jönköping Södra IF har kommit upp i
allsvenska serien.
Lämpligt område för Elmia Wood
Avdelningschef Therése Evertsdotter Staaf informerar tekniska nämnden om
pågående ärende avseende ny plats för Elmia Wood. Tekniska nämnden noterar att nästa utställning sker 2019.
Önskemål om uppstramning av punkten Övriga frågor
David Gerson (L) har önskemål om att endast föranmälda frågor ska behandlas
under punkten övriga frågor. Sammanträdespunkten har en tendens att svälla ut
och ta mycket tid i anspråk.
Tekniska nämnden enas om att endast föranmälda frågor framledes behandlas
under punkten Övriga frågor.

Genomförda förrättningar
Studiebesök på tekniska kontoret 2016-03-24 kl. 10.00-16.20
Sylve Gunnarsson (C)
Astrid Johansson (KD)
Ia Andersson (S)
Ann Bjurgren (S)
Robin Hansson (MP)
Lars-Erik Zackrisson (L)
Tomny Lindqvist (S)

Justerandes sign
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Information om fastighetsprojekt 1 april 09.00-11.15
Inger Sjölander (S)
Sylve Gunnarsson (C)
Astrid Johansson (KD)
David Gerson (L)
Kristian Aronsson (SD)
Anders Jarl (M)
Studiebesök på Vägporten 10 mars 08.00-12.00
Inger Sjölander (S)
Bo-Enar Karlsson (S)
Tomny Lindqvist (S)
Elin Rydberg (S)
Hans-Lennart Stenqvist (S)
Tekniska nämndens beslut:

Justerandes sign

–

Endast föranmälda frågor behandlas framledes under punkten Övriga
frågor.

–

Tekniska nämnden lägger informationen till handlingarna.
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§ 80

Meddelanden
Se bilagda redovisning.
Tekniska nämndens beslut:
–

Justerandes sign

Tekniska nämnden lägger meddelandena till handlingarna.

Utdragsbestyrkande
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Meddelanden avseende perioden 160223-160322
Diarienummer

Avsändare

Ärendemening

Tn/2016:217

Jordbruksverket

Beslut 1600217, Stödrätter år 2015
(inkommen 2016-02-24)

Tn/2014:1106

Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll 2016-02-25
§ 37, Uppsägning av
tomträttsupplåtelse avseende
fastigheten Jönköping Överskottet 2,
Oskarshallsgatan 6, Jönköping
(inkommen 2016-03-08)

Tn/2015:1121

Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll 2016-02-25 §
35, Tomtpriser för industri- och
verksamhetsområden
(inkommen 2016-03-08)

Tn/2015:1226

Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll 2016-02-25 §
36, Förslag till köpeavtal för
fastigheten Åsen 1:25 och fastigheten
Orkestern 1
(inkommen 2016-03-08)

Tn/2016:263

Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll 2016-02-25 §
44, Ledamot i kommunrevisionen
(inkommen 2016-03-10)

Tn/2016:264

Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll 2016-02-25 §
47, Ledamot i kommunrevisionen
(inkommen 2016-03-09)

Tn/2016:278

Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll 2016-02-25 §
25, Motion om rättvis snöröjning –
ändrad prioriteringsordning för
snöröjning och vinterväghållning
(inkommen 2016-03-09)

Tn/2016:283

Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll 2016-02-25 §
26, Medborgarförslag om torget i
Norrahammars centrum
(inkommen 2016-03-09)

1

2016-03-22

Tn/2016:42

Länsstyrelsen i
Jönköpings län

Beslut 2016-03-10, Dispens från
föreskrifter för flytt av GC-väg inom
naturreservatet Rosenlunds bankar i
Jönköpings kommun
(inkommen 2016-03-15)

Tn/2015:247

Länsstyrelsen i
Jönköpings län

Beslut 2016-02-25, Samråd om
förläggning av VA- och fiberledning
mellan Huskvarna och Lekeryd i
Jönköpings kommun
(inkommen 2016-03-01)

Tn/2015:1380

Länsstyrelsen i
Jönköpings län

Beslut 2016-03-01, Tillstånd till
ingrepp i fornlämning RAÄ-nr
Jönköping 250 med villkor om
arkeologisk undersökning i form av
schaktningsövervakning inom
fastigheten Rosenlund 2:3, Jönköpings
socken och kommun
(inkommen 2016-03-07)

Tn/2016:249

Länsstyrelsen i
Jönköpings län

Beslut 2016-03-01, Dispens från
föreskrifter för anläggande av
vattentrappa inom naturreservatet
Vretaholms eklandskap i Jönköpings
kommun
(inkommen 2016-03-07)

Tn/2016:265

Länsstyrelsen i
Jönköpings län

Beslut 160308, Ändring av
nätkoncession för linje avseende 45 kV
markledning vid södra Munksjön,
Jönköpings kommun, Jönköpings län
(inkommen 2016-03-09)

Tn/2014:899

Kronofogden

Beslut 160223, Utmätningsbeslut
(inkommen 2016-02-25)

Tn/2016:224

Miljö- och
hälsoskyddskontoret

Beslut - Dmi 16-89 160226,
Föreläggande gällande sanering av
PCB i Ljungarumsskolan inom
fastigheten Älgkon 6 i Jönköpings
kommun
(inkommen 2016-02-29)

Tn/2016:312

Miljö- och
hälsoskyddskontoret

Beslut – Dmi 16-124 2016-03-17,
Föreläggande gällande användning av
avfall för anläggningsändamål inom
2
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fastigheten Hedenstorp 1:3 i
Jönköpings kommun
Tn/2016:284

Naturvårdsrådet

Minnesanteckningar 2016-02-03
(inkommen 2016-03-14)

Tn/2015:614

Stadsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll 2016-02-18 §
54, Samråd angående flytgödselbrunn
vid Strömsberg
(inkommen 2016-02-25)

Tn/2015:1197

Stadsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll 2016-02-18 §
95, Planbesked för Eleven 4,
Jönköpings kommun
(inkommen 2016-02-25)

Tn/2015:1303

Stadsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll 2016-02-18 §
87, Uppförande av master för
kameraövervakning, Skänkeberg 1:1
(inkommen 2016-02-26)

Tn/2016:199

Stadsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll 2016-02-12 §
95, Utvändig ändring av skola (ny
dörr) samt anordnande av
djupbehållare, Älgkon 6
(inkommen 2016-02-22)

Tn/2016:218

Stadsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll 2016-02-13 §
100, Nybyggnad av
tryckstegningsstation, Ängsberg 1:3
(inkommen 2016-02-24)

Tn/2016:279

Stadsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll 2016-03-09 §
171, Tillbyggnad ställverk, Överskottet
1
(inkommen 2016-03-14)

Tn/2016:214

Stadskontoret

Beslut om vidaredelegation av
beslutanderätt
(inkommen 2016-02-25)

Tn 2016:227

Stadskontoret

Framställan/beslut om förmånsbil,
Peter Adolfsson
(inkommen 2016-03-08)

3

2016-03-22

Tn/2016:269

Tekniska kontoret

Redovisning av delegationsbeslut
avseende hyresavtal
2015-12-21-2016-03-02
(inkommen 2016-03-11)

Tn/2016:302

Tekniska kontoret

Bostadsinformation 2016-03-01
(inkommen 2016-03-17)

Tn/2015:1065

Trafikverket

Beslut 2016-02-19, Förändring av
väghållningsområde och
väghållaransvar i Jönköpings
kommuns östra delar i tätorten
Huskvarna, Jönköpings län
(inkommen 2016-02-24)

Tn/2015:1065

Lagakraftsbeslut 2016-03-16,
Förändring av väghållningsområde
och väghållaransvar i Jönköpings
kommuns östra delar i tätorten
Huskvarna, Jönköpings län

Trafikverket

(inkommen 2016-03-16)
Tn/2013:914

Växjö Tingsrätt

Dom 2016-03-14, Skadestånd till
Stefan Jonasson och Ethel Jonasson,
Ingelstorp 1:48

4
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§ 81

Anmälan om delegationsbeslut
Se bilagda redovisning.
Tekniska nämndens beslut:
–

Justerandes sign

Tekniska nämnden lägger delegationsbesluten till handlingarna.

Utdragsbestyrkande
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Delegationsbeslut avseende perioden 160223-160322
Diarienummer

Ärendemening

Tn/2013:233

Delegationsbeslut 160217, Anhållan om nyttjanderättsavtal
för byggnation av bostadshus inom fastigheten Jöransberg
1:316
D:16, Exploateringssamordnare MAX

Tn/2014:1143

Delegationsbeslut 160308, Beställning av ekonomisk
revision för saneringen vid f d Bankeryds Nickel och
Krom, Kolaryd 1:19
B2, Tf avdelningschef MAX

Tn/2015:1009

Delegationsbeslut 160229, Överenskommelse om
fastighetsreglering Hålan 1:35 och Hålan 6:5 i Jönköpings
kommun
D4, Tf avdelningschef MAX

Tn/2015:1241

Delegationsbeslut 151120, Markupplåtelseavtal inför
ombyggnad av elnät, fastigheten Attarp 2:689
D5, Avdelningschef MAX

Tn2015:1242

Delegationsbeslut 151120, Markupplåtelseavtal inför
ombyggnad av elnät, fastigheten Bankeryds-Torp 1:1
D5, Avdelningschef MAX

Tn/2015:1285

Delegationsbeslut 160222, Utarrendering
jordbruksarrenden, Del av Granbäck 2:5
10 C, Tf avdelningschef MAX

Tn/2016:93

Delegationsbeslut 160210, Beställning avseende biträdande
projektledning för utbyggnad av gator och va-ledningar i

Ärenden som beslutas i enlighet med av TN fastställda delegationsbestämmelser och tekniske direktörens
vidaredelegation
Delegat
Avdelningschef
Avdelningschef MAX

Delegat
Personalchef
Säkerhetssamordnare

Punkt
C3-C6, C8
B8-B9

Avdelningschef VA och avfall

Punkt
C2, D11b
D2-D9, D10c, D15, D17-D20,
E2b, E6
F1

Teknisk direktör

Ekonomichef
Exploateringsingenjör
Exploateringssamordnare
Förvaltare
Förvaltningsassistent MAX
Gatuingenjör
Parkeringsingenjör
Trafikövervakare

B6
D14
D13, D16
D10a
E2a
E1
E3
E3

TN:s ordförande
Verksamhetschef
Verksamhetschef fastighetsförvaltning
Verksamhetschef parkering
Verksamhetschef städ och konferens
Versamhetschef VA
Verksamhetschef Visingsötrafiken

A2-A6, B5, C1-C8,
D2-D21, E1-E6, F1-F2
A1, A7, D1, G2
D10b, D12
D11a
E4
C2
F2
E5

2
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Kaxholmen, Jönköpings kommun
B2, Exploateringssamordnare MAX
Tn/2016:112

Delegationsbeslut 160210, Beställning avseende biträdande
projektledning för utbyggnad av gator, cirkulationsplats
samt va-ledningar i Hovslätt, Jönköpings kommun
B2, Exploateringssamordnare MAX

Tn/2016:125

Delegationsbeslut 160310, Beställning av konsulttjänst
miljökontroll av jord under asfalt vid Stigamo 1:36,
Jönköpings kommun
B2, Tf avdelningschef MAX

Tn/2016:132

Delegationsbeslut 160308, Köpeavtal av allmän platsmark
fastigheten Bymarken 1:2
D4, Tf avdelningschef MAX

Tn/2016:154

Delegataionsbeslut 160302, Konsultupphandling för
projektering av Tunnlandsvägen inom Drättinge i
Kaxholmen, Jönköpings kommun
B1, Exploateringssamordnare MAX

Tn/2016:156

Delegationsbeslut 160216, Arrende stall, Hisingstorp
10 C, Tf avdelningschef MAX

Tn/2016:171

Delegationsbeslut 160216, Avtal om fiskearrende, objekt
91879
10 C, Tf avdelningschef MAX

Tn/2016:185

Delegataionsbeslut 160224, Ersättningserbjudande med
anledning av planerade förändringar i elnätet, RogbergaVissmålen 1:4

Ärenden som beslutas i enlighet med av TN fastställda delegationsbestämmelser och tekniske direktörens
vidaredelegation
Delegat
Avdelningschef
Avdelningschef MAX

Delegat
Personalchef
Säkerhetssamordnare

Punkt
C3-C6, C8
B8-B9

Avdelningschef VA och avfall

Punkt
C2, D11b
D2-D9, D10c, D15, D17-D20,
E2b, E6
F1

Teknisk direktör

Ekonomichef
Exploateringsingenjör
Exploateringssamordnare
Förvaltare
Förvaltningsassistent MAX
Gatuingenjör
Parkeringsingenjör
Trafikövervakare

B6
D14
D13, D16
D10a
E2a
E1
E3
E3

TN:s ordförande
Verksamhetschef
Verksamhetschef fastighetsförvaltning
Verksamhetschef parkering
Verksamhetschef städ och konferens
Versamhetschef VA
Verksamhetschef Visingsötrafiken

A2-A6, B5, C1-C8,
D2-D21, E1-E6, F1-F2
A1, A7, D1, G2
D10b, D12
D11a
E4
C2
F2
E5

3
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D5, Tf avdelningschef MAX
Tn/2016:198

Delegationsbeslut 160219, Tilldelning av singeltomter
D:19, Tf avdelningschef MAX

Tn/2016:216

Delegationsbeslut 160225, Sökt bidrag angående projekt
Klimatklivet
G1, Teknisk direktör

Tn/2016:226

Delegationsbeslut 160301, Utse Mathias Johansson till tf
avdelningschef under Therése Evertsdott Staafs frånvaro
under Mars 2016
G1, Teknisk direktör

Tn/2016:230

Delegationsbeslut 160316, Beställning avseende riskanalys
samt kontrollåtgärder för vibrationsalstrande arbeten, inom
del av Hörnedalsgatan i Hovslätt, Jönköpings kommun
B2, Exploateringssamordnare MAX

Tn/2016:272

Delegationsbeslut 160317, Markupplåtelseavtal inför
ombyggnad av elnät, fastighet Bottnaryds Prästgård 1:182
D5, Tf avdelningschef MAX

Ärenden som beslutas i enlighet med av TN fastställda delegationsbestämmelser och tekniske direktörens
vidaredelegation
Delegat
Avdelningschef
Avdelningschef MAX

Delegat
Personalchef
Säkerhetssamordnare

Punkt
C3-C6, C8
B8-B9

Avdelningschef VA och avfall

Punkt
C2, D11b
D2-D9, D10c, D15, D17-D20,
E2b, E6
F1

Teknisk direktör

Ekonomichef
Exploateringsingenjör
Exploateringssamordnare
Förvaltare
Förvaltningsassistent MAX
Gatuingenjör
Parkeringsingenjör
Trafikövervakare

B6
D14
D13, D16
D10a
E2a
E1
E3
E3

TN:s ordförande
Verksamhetschef
Verksamhetschef fastighetsförvaltning
Verksamhetschef parkering
Verksamhetschef städ och konferens
Versamhetschef VA
Verksamhetschef Visingsötrafiken

A2-A6, B5, C1-C8,
D2-D21, E1-E6, F1-F2
A1, A7, D1, G2
D10b, D12
D11a
E4
C2
F2
E5
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§ 82

Tekniske direktören informerar
Teknisk direktör Thomas Bergholm informerar tekniska nämnden i följande
ärenden:
 Kommande årsmöten för Avfall Sverige och Svenskt Vatten
 Aktuell personalsituation för tekniska kontoret
 Investeringsanslag för uppförande av bostäder för flyktingar

Tekniska nämndens beslut:
–

Tekniska nämnden lägger informationen till handlingarna.

Beslutet expedieras till:
Teknisk direktör Thomas Bergholm

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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